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Стат рыц ца ці год дзе Мар ка Ша га-
ла мы ад зна ча ем раз на пла на вай 
вы стаў кай су час на га мас тац тва, 
то-бок та го, што ў па чат ку XX ста-
год дзя азна чаў са бой ле ген дар-
ны аван гар дыст. Ка лі ўлас на 
Ша га ла — мас та ка з су свет ным 
імем — мы ў Бе ла ру сі ма ем не так 
шмат, пры нам сі, не мо жам ар га-
ні за ваць маш таб ную экс па зі цыю 
яго тво раў, то юбі лей зна ка мі та га 
бе ла ру са свят ку ем з пад бор кай 
су час ных аў та раў, якіх мо жам лі-
чыць на шчад ка мі ці вы ха ван ца мі 
пэў най куль тур най тра ды цыі, на 
якую ў свой час паў плы ваў Ша-
гал. Та му яго са мо га мы на зы ва ем 
на ва та рам, а су час ны куль тур ны 
ася ро дак — вы ні кам, да яко га 
мас тац тва, аба га ча нае па лот на мі 
твор цы, прый шло на ту раль ным 
шля хам. І ўсё быц цам пад ня бач-
ным зна кам Ша га ла.

18 кра са ві ка ў Па ла цы мас тац тваў 
ад кры ла ся вы стаў ка «Вяр тан не воб-
ра за. Да 130-год дзя Мар ка Ша га ла», 
якая ўмяс ці ла ў ся бе жы ва піс, гра фі ку, 
скульп ту ру, дэ ка ра тыў на-пры клад ное 
мас тац тва, кан цэп ту аль ныя пра ек ты, 
кі ру нак так зва на га трэш-ар ту. У экс-
па зі цыю ўклю ча ны твор цы з усёй Бе-
ла ру сі, вя до мыя і не вя до мыя аў та ры, 
асоб нае мес ца вы дзе ле на сту дэн там 
Ака дэ міі мас тац тваў.

Вы стаў ка «Вяр тан не воб ра за» ста-
но віц ца част кай ад на го вя лі ка га пра-
ек та, які, апроч Па ла ца мас тац тваў, 
ба зу ец ца так са ма ў Цэнт ры су час ных 
мас тац тваў, дзе вы стаў ляе ада бра ных 
спе цы яль най ка мі сі яй аў та раў-удзель-
ні каў пер ша га кон кур су «На цы я наль ная 
прэ мія ў га лі не вы яў лен ча га мас тац-
тва», а так са ма на ад кры тай га рад ской 
пра сто ры, дзе бу дуць вы стаў ле ны най-
больш ці ка выя «прад стаў ні кі ся рэд ня га 
па ка лен ня» з ка лек цыі НЦСМ. Апош ні 
пункт мы ве да ем як што га до вы пра-
ект «Мас так і го рад», які ў гэ тым го дзе 
стар туе 27 кра са ві ка.

Вяр та ю чы ся да Па ла ца мас тац-
тваў — ён за раз увесь цал кам, на ват 
ад кры тая пра сто ра ў дво ры ку, за ня ты 
су час ным мас тац твам, якое раз бі ла ся 
на тэ ма тыч ныя зо ны. Тут тво ры Але ся 
Ро дзі на, Ва лян ці на Гу ба ра ва, Мац вея 
Ба са ва, Ма ры ны Ка пі ла вай, сям'і Іва-
но вых, Сяр гея Ры ма шэў ска га ды ін шых 
твор цаў, ім ёны якіх ча сам вы, маг чы-
ма, па чу е це ўпер шы ню. Сваё га на ро вае 
мес ца тут зай мае ра бо та ўлас на Мар ка 
Ша га ла, мож на ска заць, ві ноў ні ка ўра-
чыс тас ці, — гэ та па лат но «За ка ха ныя», 
якое Бел газп рам банк, што ўжо не каль кі 
га доў зай ма ец ца вяр тан нем бе ла рус-
кай мас тац кай спад чы ны на ра дзі му, у 
2012 го дзе на быў у аукцы ён ным до ме 
«Крыс ціс» у Лон да не. «За ка ха ных» Ша-
гал на пі саў, ка лі яму бы ло 94 га ды, і тут, 
да рэ чы, ён паў та рае ці, лепш ска заць, 

ад сы лае да свай го зна ка мі та га ма ты ва 
па ры, якая лу нае.

«Тут прад стаў ле на не ўся на ша 
мас тац кая гра мад скасць, але тое, што 
ёсць у за лах Па ла ца мас тац тваў, вам 
бу дзе ці ка ва ўба чыць, — ка жа ды рэк-
тар НЦСМ На тал ля Ша ран го віч. — Мы 
не  вы пад ко ва пры свя ці лі вы стаў ку 
130-год дзю Мар ка Ша га ла, бо ха це лі 
ска заць, што су час нае мас тац тва Бе ла-
ру сі вель мі ба га тае, а пры го жыя, дра-
ма тыч ныя воб ра зы, ство ра ныя роз ны мі 
срод ка мі і ў роз ных жан рах, ста но вяц ца 
ас но вай для мно гіх аў та раў. Вы стаў ка 
вель мі вя лі кая, і зла дзіць яе мы маг лі 
толь кі з вя лі кай коль кас цю ку ра та раў 
і мас тацт ва знаў цаў, якія пра па ноў ва-
лі нам са мых ці ка вых, леп шых, крэ а-
тыў ных твор цаў. Тут прад стаў ле ны не 
толь кі Мінск, але ўся на ша Бе ла русь. 
У ства рэн ні экс па зі цыі ўдзель ні чаў, вя-
до ма, Бе ла рус кі са юз ды зай не раў, та му 
што ды зайн — вя лі кая част ка мас тац-
тва, сту дэн ты Бе ла рус кай дзяр жаў най 
ака дэ міі мас тац тваў — мы ні як не маг лі 
без іх абы сці ся. Маг чы ма, гэ та вы стаў-
ка бу дзе спрэч най і вы клі кае дыс ку сіі, 
але ж без дыс ку сій не мо жа быць мас-
тац тва, якое ру ха ец ца на пе рад».

Да пры мер ка ва най да ша га ла ва га 
юбі лею вы стаў кі ў Па ла цы мас тац тваў, 
та кім чы нам, апры ёры вя лі кія па тра-
ба ван ні і прад узя ты по гляд. Та му што 
на зваць неш та ад сыл кай да куль та ва га 
аван гар дыс та — зна чыць раз гля даць 
гэ та ў све це яго твор час ці, мо жа, на-
ват у па раў на нні. Так ці інакш, вель-
мі раз на стай ная вы стаў ка су час на га 
мас тац тва, прэ зен та ва ная 18 кра са ві-
ка, спра буе ад ка заць тым ча сам, ка лі 
Ві цеб ская шко ла прад стаў ля ла не да ся-
галь ныя вяр шы ні. Без умоў на, мы па мя-
та ем, што Ша гал — наш Ша гал — ішоў 
на пе ра дзе пла не ты ўсёй, а што, маў ляў, 
мы мо жам ад ка заць на гэ та сён ня? Што 
дак лад на — прый дзец ца па гля дзець у 
Па ла цы мас тац тваў да 21 мая.

«Гэ та трэ цяя ў гіс то рыі не за леж най 
Бе ла ру сі агуль на рэс пуб лі кан ская вы-
стаў ка су час на га мас тац тва, — ка мен-
туе пер шы на мес нік мі ніст ра куль ту ры 
Іры на Дры га, — і яна мае ад мет ныя ідэю 
і воб раз, бо шчас лі ва су па дае з го дам, 
ка лі ўвесь свет, і ў пры ват нас ці Бе ла-
русь, свят куе 130-год дзе ад на го з ро-
да па чы наль ні каў су час на га мас тац тва 
Мар ка Ша га ла. Вы стаў ка пад крэс лі вае 
не па рыў насць і пе ра ем насць мас тац-
кай тра ды цыі, тра ды цыі аван гард на га 
мас тац тва, тра ды цыі твор ча га по шу ку, 
што на гад вае нам аб тым, што ме на ві та 
Бе ла русь бы ла ка лыс кай і кры ні цай, ад-
куль на па чат ку XX ста год дзя пай шоў 
су свет ны аван гард. Да вай це не за бы-
вац ца аб гэ тым».

Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ. 
katsyalovich@zviazda.by
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Тэ ма бу ду чай кар ці ны бы ла агу-
ча на на ад ным з ад кры тых рэс пуб-
лі кан скіх кон кур саў кі на пра ек таў — 
Мі ніс тэр ства куль ту ры кла па ці ла ся 
пра тое, каб 500-год дзе бе ла рус-
ка га кні га дру ка ван ня бы ло ад зна-
ча на так са ма ў кі не ма то гра фе. За 
ажыц цяў лен не пра ек та ўзя ла ся 
сту дыя да ку мен таль на га кі но «Ле-
та піс» кі на сту дыі «Бе ла русь фільм» 
і, у пры ват нас ці, рэ жы сёр Ігар Чы-
шчэ ня, аў тар да ку мен таль ных кар-
цін «Анд рэй Та кін данг. Спы ню ся 
ў ся рэ дзі не», «Стра ча ная пес ня», 
«Под ых ба лот», іг ра вой ка рот ка-
мет раж кі «Лі чыль нік шчас ця», што 
за кра нае тэ му ава рыі на Чар но-
быль скай АЭС.

У вы пад ку з тэ май 500-год дзя 
бе ла рус ка га кні га дру ка ван ня мы ў 
вы ні ку ма ем вы тры ма ны, ін фар ма-
тыў ны, зроб ле ны без ліш ніх «ру хаў 
це ла» фільм, з пры ем най апе ра та-
рас кай пра цай, пры го жы мі вы ява мі 
га ра доў, ад люст ра ван нем звя за ных 
са Ска ры нам ар тэ фак таў. Для ра-
бо ты та ко га кштал ту гэ ты пра ект 
сту дыі «Ле та піс» вы гля дае год на. 
На ват у агуль ным ко ле кі на кар цін, 
ство ра ных у вы ні ку пе ра мо гі на 
рэс пуб лі кан скіх кон кур сах кі на пра-
ек таў, «Пер ша друк» — у пэў ным 

сэн се прэ зен та цый ная, апры ёры 
без прэ тэн зій, ра бо та — вы гля дае 
больш уда лым, пас ля доў ным і на ту-
раль ным пра ек там. А з гэ та га, ка лі 
да ку мен таль ная кар ці на тэ ле фар-
ма ту пе ра ся гае па на ла джа нас ці 
іг ра выя пра ек ты кі на сту дыі «Бе ла-
русь фільм», атрым лі ва ец ца сум ная 
рэа лія.

Га лоў ная якасць і мэ та «Пер ша-
дру ку» — вя до ма, здоль насць за ка-
рот кі тэр мін рас ка заць пра ад ну з 
най га лоў ней шых бе ла рус кіх на год 
га на рыц ца са бой (уяў ляю, як кар ці-
на на кі роў ва ец ца да пуб лі кі ў га ра-
ды і вёс кі). Сціс ла, ін фар ма тыў на, 
з ад люст ра ван нем мес цаў і рэ чаў, 
з якіх вы бу доў ва ец ца лі нія жыц ця і 
дзей нас ці Ска ры ны. Аў та ры за пра сі-
лі ў якас ці «экс пер таў» міт ра фор на га 

про та і е рэя Мінск ага Свя та-Ду ха ва-
ва ка фед раль на га са бо ра і кан ды-
да та ба га слоўя ай ца Сер гія Гар ду на, 
кан ды да та куль ту ра ло гіі і на мес ні ка 
ды рэк та ра На цы я наль най біб лі я тэ-
кі Бе ла ру сі Але ся Су шу, за гад чы ка 
ад дзе ла рэд кіх кніг Ра сій скай на цыя-
наль най біб лі я тэ кі Мі ка лая Ні ка ла е-
ва, па ка за лі ра бо ту на ўзноў ле ным 
дру кар скім стан ку, ство ра ным Ула-
дзі мі рам Лі ха дзе да вым.

У філь ме ёсць пер ша дру кар — і 
ёсць раз гор ну ты кан тэкст яго жыц ця 
і дзей нас ці. Тут рас ка за на, як Ска-
ры на ад чуў па трэб насць на цыі ў Біб-
ліі на зра зу ме лай мо ве і як уво гу ле 
ства ры лі ся ўмо вы для не зва рот най 
дум кі пе ра клас ці яе і на дру ка ваць; як 
аў тар прад моў і пас ля слоў яў заў сё ды 
ўспа мі наў ма лую ра дзі му, на зы ва ю-
чы ся бе док та рам са слаў на га го ра да 
По лац ка; ча му Пра га ста ла мес цам 
дру ка ван ня кніг; як Ска ры на за тры 
га ды ў гэ тым го ра дзе ад ціс нуў двац-
цаць тры кні гі Ста ро га За па ве ту; як 
ён па кла па ціў ся пра ства рэн не кні гі 

для ўжы ван ня не толь кі цар коў на-
га, але і свец ка га; пра вы ключ нае 
змя шчэн не свай го парт рэ та ў вы дан-
нях Свя то га Пі сан ня; пра пры кла ды 
вер ша скла дан ня па-бе ла рус ку і пра 
шмат што яшчэ.

Пра Ска ры ну тут апа вя да ец ца 
без ліш ніх эмо цый, па фа су, сан ты-

мен таў — «Пер ша друк» атры маў ся 
ўзва жа ным, зра зу ме лым, дак лад ным 
да ку мен таль ным філь мам пра сла ву-
тую пер со ну бе ла рус кай гіс то рыі. Та-
кі са бе якас ны «лік без», у якім мож на 
ўба чыць ска ры наў скія кні гі, маг чы ма 
на ват, адзі ны раз у жыц ці. Вось мы 
ба чым яшчэ адзін вы нік бюд жэт на га 
фі нан са ван ня кі не ма то гра фа — з за-
ве да ма мер ка ва ным фар ма там, які 
атры ма ла ся доб ра ажыц ця віць і якім, 
мож на ска заць, па ві нен за ці ка віц ца 
кож ны бе ла рус.

Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ. 
katsyalovich@zviazda.by
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Мы ў вы ні ку ма ем 
вы тры ма ны, ін фар ма тыў ны, 
зроб ле ны без ліш ніх «ру хаў 
це ла» фільм, з пры ем най 
апе ра та рас кай пра цай, 
пры го жы мі вы ява мі га ра доў, 
ад люст ра ван нем звя за ных 
са Ска ры нам ар тэ фак таў.

Пра Ска ры ну тут апа вя да ец ца 
без ліш ніх эмо цый, па фа су, 
сан ты мен таў — «Пер ша друк» 
атры маў ся ўзва жа ным, 
зра зу ме лым, дак лад ным 
да ку мен таль ным філь мам 
пра сла ву тую пер со ну 
бе ла рус кай гіс то рыі.

Кі на кро кіКі на кро кі  ��

СКА РЫ НА СТАЎ ГЕ РО ЕМ ФІЛЬ МА
500-год дзе бе ла рус ка га кні га дру ка ван ня ад зна ча на і кі не ма то гра фам

Вы стаў каВы стаў ка  ��

ЯК МЫ 
АД ЗНА ЧА ЕМ 

ША ГА ЛАЎ ЮБІ ЛЕЙ
Вяр нуць, уз на віць, ства рыць сот ні воб ра заў

Апроч роз на га кштал ту ме ра пры ем стваў, вы дан няў, 
аб мер ка ван няў, пры све ча ных 500-год дзю бе ла рус ка га 
кні га дру ка ван ня, у нас з'я віў ся цэ лы да ку мен таль ны фільм 
пра Фран цыс ка Ска ры ну, дзе пра пер ша дру ка ра рас каз ва ец ца 
як пра «фе но мен ус ход не еў ра пей скай цы ві лі за цыі». 
Аў та ры прай шлі, мож на ска заць, шля хам Ска ры ны і па бы ва лі 
ў По лац ку, Кра ка ве, Пра зе, Віль ні ў іх су час ным аб ліч чы, 
бо ў шас нац ца тае ста год дзе, ка лі дзей насць асвет ні ка ў ней кім 
сэн се фар мі ра ва ла бу ду чую куль ту ру, лепш гля дзець ме на ві та 
з пунк ту гле джан ня ча ла ве ка ХХІ ста год дзя. Та му вы дат на, 
што кар ці на «Пер ша друк», аў та рам сцэ на рыя якой стаў 
Ула дзі мір Ма роз і рэ жы сё рам — Ігар Чы шчэ ня, бу ду ец ца 
не на штуч най гіс та рыч най рэ кан струк цыі, а на пад крэс лі ван ні 
ней кай пе ра ем нас ці і су вя зі мі нуў шчы ны з сён няш нім днём.

«Ка ра мель кі» Сяр гея ГРЫ НЕ ВІ ЧА.

«Геа мет рыя во се ні» Вік та ра ШЫЛ КО.

СЕ ЛЕБ РЫ ЦІ 
АБО НЯ ШЧАС НЫ ЧА ЛА ВЕК?

— Для мя не та ко га пы тан ня не па ўста ва ла. 
Ня шчас ны ча ла век — на ўрад, але я ска заў 
бы, што ён вель мі тра гіч ная фі гу ра, як і ўсе 
са праўд ныя вя лі кія мас та кі. Не вы пад ко ва я 
вы зна чыў жанр спек так ля як тра гі ка ме дыю. 
На па чат ку мо жа пад ацца, што ка ме дыя. Але 
но та «тра гі» для мя не да мі ну ю чая.

Мы ні бы та ве да ем пра жыц цё Фран цыс ка 
Ска ры ны. Яно ўвесь час да ты чы ла ся ад ной 
спра вы: жыў ідэ яй, дру ка ваў кні гі, кру ціў ся, 
шмат праб лем у яго бы ло. Але за вяр шае жыц-
цё ён — так, не пад пло там, не ў жаб рац тве, як 
шмат ба раць бі тоў за ідэю і Дон Кі хо таў — а за-
бяс пе ча ным ча ла ве кам, які пра цуе ка ра леў скім 
са доў ні кам. Ён зра біў кар' е ру, але зай ма ец ца 
аб са лют на ін шай спра вай. Ён ідзе на пра цу, 
дзе пла цяць гро шы, мож на іс на ваць спа кой на 
і пен сія за бяс пе ча на... У гэ тым я ба чу тра гіч-
ную но ту: усё жыц цё зма гац ца за ідэю кні гі, 
ма тац ца па ўсёй Еў ро пе дзе ля сва ёй спра вы, 
а ў кан цы сес ці ці хень ка ў Пра зе ў ка ра леў скім 
па ла цы, са дзіць дрэ вы. Ча ла век, які, маг чы ма, 
ста міў ся зма гац ца, за ха цеў жыць як ча ла век. 
Мне зда ец ца, што ён наш Га лі леа Га лі лей, які 
ад сва іх по гля даў не ад мо віў ся, але і па доб на 
да Джар да на Бру на зга рэць з-за іх, умоў на 
ка жу чы, не ха цеў.

У п'е се за да дзе на дра ма тур гіч нае раз віц цё: 
ідзе жыц цё, яно мя няе ча ла ве ка. На па чат ку 
ад чу ван не лёг кас ці гэ та га жыц ця: вось, за раз 
вар та толь кі ўсё рас тлу ма чыць лю дзям — і яны 
ад ра зу ад чу юць, якая клас ная ідэя. Па сту по-
ва ён ра зу мее, што жыц цё — скла да ная рэч, 
ча сам уз ні ка юць не пе ра адоль ныя аб ста ві ны. 
Аў тар за даў гэ та ў п'е се: ча ла век ста рэе. Але 
дух яго не змя ніў ся, і ве ра не змя ні ла ся. У фі-
на ле спек так ля ён ве рыць у тое, што, ня хай 
праз 500 ці 1000 га доў, ад бу дзец ца тое, пра 
што ён ма рыў.

Гэ та са праў ды зор ка, якая ме ла сваю ар бі ту. 
І мае да гэ туль: імя жы ве. Каб пе ра жыць гэ тыя 
пяць ста год дзяў, ма ла бы ло быць са доў ні кам. 
Яго вы бар быў не ў гэ тым.

СЕ ЯЦЬ РА ЗУМ НАЕ 
ЦІ ЗА РАБ ЛЯЦЬ?

— Пы тан не яшчэ ў тым, хто сее. Асо бас-
ная ха рак та рыс ты ка важ ная: ад гэ та га за ле-
жыць энер ге тыч ны за рад. Та лент, Бос кая во ля. 

Не хо чац ца ка заць, што Ска ры на 
пры шэ лец з ін ша га све ту. Але 
ёсць ра цыя ў тым, ка лі ка жуць, 
што ён на ра дзіў ся на 200 га доў 
ра ней за свой час. На ра дзіў ся ў 
По лац ку (як бы мы ні ша на ва-
лі на шу ста ра жыт ную ста лі цу, 
але для Еў ро пы та ды гэ та бы ла 
пра він цыя). Гэ та га хлоп ца цяг не 
ву чыц ца. Ён ад чу вае, што ёсць 
тэх на ло гія, на якой мож на зра-
біць біз нес. Але біз нес — гэ та 
заў сё ды раз лік. А ён ро біць спра ву са ма ах вяр-
на і апан та на, без ад чу валь най ад да чы. Гэ тая 
апан та насць (па куль яшчэ не кні гі) дзей ні чае, 
дзя ку ю чы ёй энер ге ты ка пра рас тае.

Вось ча му 500 га доў гэ тае імя кру ціц ца, ня-
гле дзя чы на ча сы маў чан ня. Та му што ка лі я 
ву чыў ся ў шко ле, то не ве даў, хто та кі Ска ры на, 
пер ша дру ка ром та ды для нас быў Іван Фё да-
раў. По тым у ін сты ту це я па чуў, што быў ней кі 
Ге ор гій Ска ры на. Пра тое, ча му ў да чы нен ні 
да гэ та га ча ла ве ка вы ка рыс тоў ва лі два іме ні, 
да ве даў ся ўжо ў ста лым уз рос це. Але Фё да-
раў толь кі праз 70 га доў зра біў тое, што Ска-
ры на, — ад лег ласць у эпо ху. Са праў ды вя лі кі 
ча ла век, не са свай го ча су. Ге ній.

Та ле на ві тых мо жа быць шмат. Нех та па кі-
дае след, а нех та кру гі на ва дзе. Але тыя, чые 
ім ёны за ста юц ца ў гіс то рыі, на ўрад ці пра гэ та 
ду ма лі. Ска ры на імк нуў ся па-свой му ўве ка ве-
чыць імя Яку ба Ба бі ча, ча ла ве ка, які даў яму 
маг чы масць ажыц ця віць сваю ідэю. Не ду маю, 
што Ска ры на быў над та за ся ро джа ны на са-
бе, пры тым што вы дан не Біб ліі змя шчае яго 
парт рэт, — ён гэ та зра біў, і ў гэ тым крэ а тыў. 
На ват сме ласць — для та го ча су. Дру ка ваў 
кні гі на той мо ве, якую чуў з ма лен ства, — 
каб гэ тыя кні гі ра зу ме лі ў яго на ра дзі ме, пры 
тым што па ез дзіў па Еў ро пе, але ха цеў быць 
ка рыс ны тут.

Та му ка лі я пер шы раз пра чы таў п'е су, то 
за ду маў ся: да вя ло ся акрэс лі ваць лі нію яго ду-
хоў на га жыц ця, каб яно ба чы ла ся за фак та ла-
гіч най част кай, каб па ка заць, што бы лі спа ку-
сы і спа кус ні кі. Лі ней нае апа вя дан не — са мае 
сум нае, што мо жа быць у тэ ат ры. Чап ляе дух 
ча ла ве ка і імк нен не, пра га, ярасць. Та му ге рой 
і атры маў ся та кі...

МІ НУ ЛАЕ ЦІ СУ ЧАС НАСЦЬ?
— Сэнс не ў тым, каб апра нуць Ска ры ну ў 

доў гі плашч і бе рэт, а ў тым, каб мы, сён няш-
нія, маг лі лепш зра зу мець, што яму да вя ло ся 
вы тры маць. У лю дзей ні чо га не мя ня ец ца, лю-

дзі — заў сё ды жы выя іс то ты. Праз гэ ты ход 
вар та бы ло пад крэс ліць, што ён жы вы ча ла век, 
што га ла даў, яго бі лі, ён меў праб ле мы. Але 
нёс ідэю. Та кія лю дзі ёсць ця пер — з ідэ яй, 
з дум кай, з жа дан нем ства раць, удас ка наль-
ваць жыц цё. Ме на ві та та кія лю дзі ства ра юць 
цы ві лі за цыю.

У свой час ён быў ча ла ве кам но вых тэх на-
ло гій. Тое, што ён па каз ваў шрыф ты, — гэ та 
бы ло неш та ней ма вер нае, кштал ту ця пе раш-
ніх га джэ таў. Аб са лют на су час ная сі ту а цыя: 
пры хо дзіць ма ла ды ча ла век з ідэ яй і про сіць 
гро шы на яе ажыц цяў лен не. Дзе ян не 500-га до-
вай даў ні ны, а спо саб вы ра шэн ня — сён няш ні. 
Для лю дзей у за ле гэ тая ана ло гія бліз кая: гэ та 
быў офіс, толь кі на паў нен не яго змя ні ла ся, але 
сут насць і за да чы па доб ныя. Тое ж — у да чы-
нен ні да спон са раў і ме цэ на таў і тых, хто да іх 
звяр та ец ца. Так прый шло ра зу мен не, якім я 
ха чу ба чыць Ска ры ну.

За сваё ак цёр скае жыц цё мне да во дзі ла ся 
быць Ска ры нам шмат ра зоў: і на тэ ле ба чан ні, 
і на ра дыё, і на ім прэ зах Дзён пісь мен ства. Як 
пра ві ла, воб раз ства раў ад на го ты пу бе рэт, 
15-кі ла гра мо вая кні га ў ру ках. І аба вяз ко ва 
ўзнёс лыя сло вы. Та му я вы ра шыў, што тут Ска-
ры на па ві нен быць ін шым на ват знеш не. Не 
ней кі не да ты каль ны ге рой. Ка лі мы пра ца ва лі з 
мас та ком, то скла ла ся па ра лель з су час нас цю: 
ён ні бы та хіпс тар, з за плеч ні кам, та кі не пры ка-
я ны ванд роў нік. Ад па вед на пад бі раў ся ак цёр 
ін ша га ты па жу, «не ге ра іч на га» так бы мо віць. 
У спек так лі ў гэ тай ро лі за ня тыя два ар тыс ты: 
Ар цём Ку рэнь і Дзміт рый Да ві до віч. Два ша бут-
ныя хлоп цы, нер во выя, мэ та на кі ра ва ныя.

Яны ве да юць, якім быў лёс Фран цыс ка Ска-
ры ны. Штось ці мы пра га вор ва лі на рэ пе ты цы-
ях. Па коль кі п'е са су час ная і не гіс та рыч ная, то 
глы бо ка га па гру жэн ня ў воб ра зы гіс то рыі яна 
не па тра ба ва ла. Яна на су час най мо ве, ча сам 
пе ра сы па най скла да най офіс най лек сі кай. Аў-
тар мне да зво ліў штось ці да пі саць. На прык лад, 
ка лі ідзе ней кі тэр мін, то тут жа ўзні кае жарт: 

«ка жы нар маль на» ці «не трэ ба ла яц ца ў гра-
мад скім мес цы».

Та му ў нас усё ж жанр удак лад ня ец ца ад ра-
зу: гіс та рыч на не дак лад ная тра гі ка ме дыя. Пры-
чым ка тэ га рыч на не дак лад ная. Та му не вар та 
звяр таць ува гу на гіс та рыч ныя па мыл кі — мы 
іх ро бім на ўмыс на, каб па ка заць умоў насць і 
на ват веч ную ня вы ра ша насць не ка то рых сі-
ту а цый. У да дзе ным вы пад ку мя не ці ка віў дух 
са ма га вя до ма га бе ла ру са, які на ват ця пер нам 
да па ма гае лепш зра зу мець ся бе, каб бу да ваць 
бу ду чы ню.

СМЯ ЯЦ ЦА І ПОМ НІЦЬ?
— Мне па да ба ец ца адзін вя до мы вы раз: ка-

лі на цыя здоль ная смя яц ца над са бой — гэ та 
спе лая на цыя. Па доб ныя спро бы ў тэ ат ры бы лі 
га доў 25 та му, ка лі ўзнік лі «Ту тэй шыя», ка лі 
мы смя я лі ся над сва ёй гіс то ры яй, над сва імі 
па мкнен ня мі, ма ра мі. Тут мы так са ма смя ём-
ся, але па-доб ра му, не здзек лі ва. Мне зда-
ец ца, Ска ры на па ві нен вы клі каць сім па тыю: 
ён ха ро шы хло пец з гу ма рам. Не па збаў ле ны 
са ма люб ства ці до лі га нар лі вас ці. Але ча сам 
зда ец ца, што ён гу ляе ў гэ тую га нар лі васць, 
пад строй ва ец ца да сі ту а цыі дзе ля да сяг нен-
ня мэ ты. У нас гэ та вы клі кае ўсмеш ку, што 
нар маль на. На мой погляд, за бран за ве лыя 
ге роі, аб са лют на не да ты каль ныя, толь кі па-
ло ха юць.

Я не су праць та го, каб іме нем Фран цыс ка 
Ска ры ны на зы ва лі ся ву лі цы, біб лі я тэ кі, шко-
лы. Але са мы важ ны пом нік яму ўжо іс нуе, мы 
ім ка рыс та ем ся і ўжо не па кі нем: усе пра яго 
ве да юць! Гэ та так са ма пры кме та на цыі, ка лі 
ёсць ге рой, які аб' яд ноў вае. Ска ры ну, па доб-
на, ве да юць усе. Мо жа, не ўсе цал кам усве-
дам ля юць, што ён зра біў. Але са мы га лоў ны 
пом нік — па мяць на ро да.

Ла ры са ЦІ МО ШЫК. 
tsimoshyk@zviazda.by
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Пас ля прэм' е рыПас ля прэм' е ры  ��

ЯК МА ЛА ДЗІ КО ВАЕ СОН ЦА
Зор ка Ска ры ны: не да ты каль на фан тас тыч ная ці не рэ аль на бліз кая?

Каб пе ра ка наць у сва ёй за ду ме, ён мог бы зла дзіць прэ зен та цыю на во сем 
з па ло вай хві лін з ві дэа пра ек цы яй на эк ран і ла зер най указ кай. Лёг ка б 
ары ен та ваў ся ў пра сто ры па гугл-мэпс з да па мо гай план шэ та, тэ ле фа на-
ваў бы па ма біль ні ку і сту каў ся б ва ўсе дзве ры, каб атры маць маг чы масць 
ажыц ця віць сме лы іна ва цый ны пра ект. Ён так і жыў, па  сут нас ці, толь кі ў 
той час пры ла ды бы лі ін шыя. І ка рыс тац ца імі маг лі толь кі не рэ аль на пра-
су ну тыя лю дзі. Ды не бы ло, на жаль, гі пер мар ке таў, ку ды на рэа лі за цыю 
маг лі б узяць цэ лых шэсць (ці на ват сем!) кніг. Не вя до ма, як бы ад рэ ага ва лі 
на яго рэ зю мэ на шы су час ныя ра бо та даў цы, і не факт, што пад тры ма лі б 
ле ту цен ні ка. Цяж ка бы ло па ве рыць, што яно са праў ды ўзы дзе — ма ла дзі-
ко вае сон ца, якое ста ла фір мо вым зна кам Фран цыс ка Ска ры ны.
Ён для нас — пом нік ка ля На цы я наль най біб лі я тэ кі, парт рэт з біг бор даў. 
Але та кім мы яго на ўрад ці ўяў ля лі — ма ла дым ды га ра чым, ад кры тым, 
ні бы та дзі ця, ня ўрымс лі вым. Ды ўрэш це рас ча ра ва ным і стом ле ным не 
ўяў ля лі, хоць зда ец ца (з на шым ця пе раш нім ра зу мен нем), што ме на ві та 
ў той пе ры яд ён і зра біў аша лам ляль ную кар' е ру, пры чым не на ра дзі ме, 
а ў Еў ро пе... Пра ме та мар фо зы, што ад бы ва юц ца з ча ла ве кам, асо бай 
і ўрэш це з рэ аль ным ге ро ем гіс та рыч ных хро нік, раз ва жа еш пас ля пра-
гля ду па ста ноў кі «Кар' е ра док та ра Ра у са» (па вод ле п'е сы В. Мар ці но ві ча) 
у Рэс пуб лі кан скім тэ ат ры бе ла рус кай дра ма тур гіі. Спек такль стаў вы ні кам 
рэс пуб лі кан ска га кон кур су, пры све ча на га пер ша дру ка ру. І па кі дае пы тан-
ні, ад ка зы на якія да па ма гае шу каць мас тац кі кі раў нік тэ ат ра і рэ жы сёр-
па ста ноў шчык Аляк сандр Гар цу еў.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении 22 мая  2017 года в 11.00 повторного открытого аукциона по продаже имущества

Организатор аукциона: РУП «Белсоюзпечать»
Место проведения аукциона: г. Минск, ул. Воло-
дарского, 16, к. 400.
Контактные телефоны: 
8 017 327-46-94, 8 017-289-13-24.

Лот №1. Наименование предмета аукциона: ГАЗ-3302, 
инвентарный номер 504035, 2008 года выпуска.
Начальная цена предмета аукциона – 1 481 рубль 
09 копеек (без НДС).
Размер задатка для участия в аукционе – 150 руб лей.
Лот №2. Наименование предмета аукциона: ГАЗ-3302, 
инвентарный номер 504036, 2008 года выпуска.
Начальная цена предмета аукциона – 1 481 рубль 
09 копеек (без НДС).
Размер задатка для участия в аукционе – 150 рублей.
Продавец имущества: РУП «Белсоюзпечать», г. Минск, 
ул. Володарского, 16, к. 203. Контактные телефоны: 
8017 327-46-94, 8017 289-13-24.
Место нахождения предмета аукциона: г. Минск, 
ул. Лукьяновича, 12. 
Расчетный счет для внесения суммы задатка: назна-
чение платежа – задаток для участия в аукционе (без 
НДС). Расчетный счет 3012102694011 в Региональной 
Дирекции №700 ОАО «БПС-Сбербанк» по г. Минску, 
г. Минск, код 369, пр-т Машерова, 80.
УНП 100071552, ОКПО 14795291. 
Место, дата и время окончания приема заявлений на 
участие в аукционе: г. Минск, ул. Володарского,16, ка-
бинет 401, ежедневно в рабочие дни с 8.30 до 13.00 и 
с 14.00 до 16.30, по 12 декабря 2016 г. года до 10.00.
К заявлению прилагаются следующие документы:
документ, подтверждающий внесение суммы задатка 
(задатков) на текущий (расчетный) банковский счет, 
указанный в извещении, с отметкой банка;
юридическим лицом или индивидуальным предпри-
нимателем Республики Беларусь – копия документа, 
подтверждающего государственную регистрацию 
этого юридического лица или индивидуального 
предпринимателя, без нотариального засвидетель-
ствования;
представителем юридического лица Республики Бе-
ларусь – доверенность, выданная в установленном 
законодательством порядке (кроме случаев, когда 
юридическое лицо представляет его руководитель);
 представителем гражданина или индивидуального 

предпринимателя Республики Беларусь – нотариаль-
но удостоверенная доверенность.
 При подаче документов заявитель (его представи-
тель) предъявляет документ, удостоверяющий лич-
ность, а руководитель юридического лица – также до-
кумент, подтверждающий его полномочия (приказ о 
назначении на должность руководителя, или заверен-
ная выписка из решения общего собрания, правления 
либо иного органа управления юридического лица в 
соответствии с учредительными документами, или 
трудовой договор (контракт), или соответствующий 
гражданско-правовой договор, или иные документы 
в соответствии с законодательством).
В случае если аукцион признан несостоявшимся в 
силу того, что заявление на участие в нем подано 
только одним участником или для участия в нем явил-
ся только один участник, предмет аукциона продается 
этому участнику при его согласии по начальной цене 
продажи, увеличенной на 5%.
 Участник торгов имеет право до начала торгов пись-
менно отозвать свое заявление на участие в них. В 
случае письменного отзыва данного заявления либо 
неявки участника торгов на торги сумма внесенного 
им задатка возвращается организатором торгов в 
течение 5 рабочих дней со дня их проведения.
ПОБЕДИТЕЛЬ ОБЯЗАН: Подписать протокол о ре-
зультатах аукциона. В течение 3 рабочих дней обязан 
возместить затраты на организацию и проведение 
аукциона, в том числе расходы, связанные с изго-
товлением, предоставлением участникам аукциона 
документации, необходимой для его проведения. По-
сле совершения победителем аукциона названных 
действий не позднее 7 календарных дней от даты 
подписания протокола о результатах аукциона в уста-
новленном порядке заключить с продавцом  договор 
купли-продажи имущества. В случае отказа или укло-
нения единственного участника торгов от возмеще-
ния затрат на организацию и проведение торгов, за-
ключения договора купли-продажи предмета торгов 
внесенный им задаток возврату не подлежит.
Аукцион проводится в порядке, установленном  По-
ложением о порядке организации и проведения аук-
ционов (конкурсов) по продаже отдельных объектов, 
находящихся в государственной собственности, 
утвержденным постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь №609 от 12.07.2013 года


